ΠΡΟΣ

:

Πρόσωπα που έχουν παρακαθίσει εξετάσεις για Πιστοποίηση

ΑΠΟ

:

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

:

21 Ιουλίου 2016

ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

:

Ε151

ΘΕΜΑ

:

Αποτελέσματα εξετάσεων πιστοποίησης προσώπων 12/07/16

Σύμφωνα με την Οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου «(ΕΚΚ)» για την πιστοποίηση
προσώπων και το δημόσιο μητρώο («η Οδηγία»), η ΕΚΚ συντάσσει και δημοσιοποιεί στο
διαδικτυακό της τόπο, Πίνακα των Επιτυχόντων Προσώπων. Η ημερομηνία δημοσιοποίησης του
εν λόγω Πίνακα θεωρείται ως ημερομηνία εγγραφής των προσώπων στο Δημόσιο Μητρώο.
Ακολουθεί ο Πίνακας Επιτυχόντων Προσώπων κατά τις πρώτες εξετάσεις. Στον Πίνακα
παρουσιάζεται, το ονοματεπώνυμο κάθε επιτυχόντα, η εξέταση και ο αριθμός εγγραφής στο
δημόσιο μητρώο (CNxxxx). Υπενθυμίζονται οι επιτυχόντες, όπως χρησιμοποιούν τον αριθμό αυτό
(CNxxxx) στην αλληλογραφία τους με την ΕΚΚ, για θέματα πιστοποίησης.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Εξετάσεις ημερομηνίας 12/07/16
CERTIFICATION
No

CERTIFICATION

NAME

SURNAME

CN3722

Advanced

Christiana

Stylianou

CN3723

Advanced

Anastasia

Pankova

CN3724

Advanced

Aleksandr

Pronskii

CN3725

Advanced

Pavels

Mitins

CN3726

Basic

Tibor

Darida

Εγγραφή Επιτυχόντων στο Δημόσιο Μητρώο
Είναι αναγκαίο τα πρόσωπα τα οποία περιλαμβάνονται στον πιο πάνω Πίνακα Επιτυχόντων
Προσώπων και θα εγγραφούν για πρώτη φορά στο Δημόσιο Μητρώο να συμπληρώσουν το
επισυναπτόμενο Έντυπο Εγγραφής. Το Έντυπο Εγγραφής θα πρέπει να σταλεί με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, σε μορφή excel, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: certifications@cysec.gov.cy εντός
μίας εβδομάδας από την ημερομηνία της παρούσας Εγκυκλίου.
Νοείται ότι, πέραν της εγγραφής στο Δημόσιο Μητρώο, τα Πιστοποιημένα Πρόσωπα θα πρέπει
να πληρούν τις απαιτήσεις καταλληλότητας που πηγάζουν από την κείμενη νομοθεσία της
Κεφαλαιαγοράς.
Στις Κατευθυντήριες Γραμμές προς τις ΚΕΠΕΥ (Εγκύκλιος Ε025), που δημοσίευσε η ΕΚΚ το Μάιο
του 2012, αναφέρονται μεταξύ άλλων, τα απαραίτητα προσόντα (εχέγγυα εντιμότητας,

ακαδημαϊκά/επαγγελματικά προσόντα ή συναφή πείρα), τα οποία πρέπει να κατέχουν τα άτομα
που απασχολούνται με την παροχή/άσκηση επενδυτικών υπηρεσιών/δραστηριοτήτων, πέραν της
εγγραφής τους στο Δημόσιο Μητρώο.
Ετήσια Ανανέωση Εγγραφής στο Δημόσιο Μητρώο
Σύμφωνα με τις παραγράφους 16(1) και 16(2) της Οδηγίας:
«(1)Tα εγγεγραμμένα, στο δημόσιο μητρώο, πρόσωπα οφείλουν να ανανεώνουν την εγγραφή
τους στο δημόσιο μητρώο, εντός δύο μηνών από το τέλος του ημερολογιακού έτους που έπεται
της εγγραφής τους στο Δημόσιο Μητρώο
(2) Τα εγγεγραμμένα, στο δημόσιο μητρώο, πρόσωπα θεωρούνται ότι ανανέωσαν την εγγραφή
τους όταν:
(α) υποβάλουν στην Επιτροπή δήλωση συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης («ΣΕΕ»), σε
θέματα, που άπτονται της κείμενης νομοθεσίας που αφορά την κεφαλαιαγορά, διάρκειας πέντε
(5) ωρών για τα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο μητρώο για τη βασική εξέταση
και διάρκειας δέκα (10) ωρών για τα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο μητρώο για
τη αναβαθμισμένη εξέταση, για το υπό αναφορά ημερολογιακό έτος.
(β) καταβάλουν στην Επιτροπή ετήσιο τέλος ανανέωσης εγγραφής στο δημόσιο μητρώο, ύψους
ογδόντα ευρώ (€80).»
Συνεπώς τα άτομα τα οποία εγγράφονται, για πρώτη φορά, στο Δημόσιο Μητρώο το 2016,
οφείλουν να ανανεώσουν την εγγραφή τους στο Δημόσιο Μητρώο για πρώτη φορά, εντός δύο
μηνών από το τέλος του 2017 (01/01/2018 μέχρι 28/02/2018), συμπληρώνοντας, κατά τη
διάρκεια του 2017, ΣΕΕ που προβλέπεται στην παράγραφο 16(2)(α) της Οδηγίας και
καταβάλλοντας το ετήσιο τέλος ανανέωσης των €80 που προβλέπεται στην παράγραφο 16(2)(β)
της Οδηγίας.
Η εγγραφή των προσώπων που ήταν ήδη εγγεγραμμένα στο Δημόσιο Μητρώο για τη Βασική
Εξέταση και έχουν επιτύχει στην Αναβαθμισμένη Εξέταση εντός του 2016 επικαιροποιείται από
την ΕΚΚ. Ωστόσο τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει ανανεώσουν την εγγραφή τους στο Δημόσιο
Μητρώο, μέχρι τον Φεβρουάριο του 2017 στο Αναβαθμισμένο Επίπεδο, σύμφωνα με τις
πρόνοιες της Οδηγίας. Δηλαδή, καταβάλλοντας το ετήσιο τέλος ανανέωσης των €80 και
συμπληρώνοντας ΣΕΕ διάρκειας τουλάχιστο 5 ωρών κατά το 2016, χρόνος εντός του οποίου
έχουν επιτύχει στην Αναβαθμισμένη Εξέταση. Η ΣΕΕ θα πρέπει να αυξηθεί σε 10 ώρες κατά την
διάρκεια του 2017 για την αίτηση ανανέωσης τους στο Αναβαθμισμένο επίπεδο που θα
υποβληθεί μέχρι και τον Φλεβάρη του 2018.
Για απορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να αποτείνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
certifications@cysec.gov.cy

Με εκτίμηση

Δήμητρα Καλογήρου
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

